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Naar aanleiding van de huidige situatie rond het COVID-19 virus en de verwachting dat de 

richtlijnen niet binnen korte tijd worden versoepeld, zijn onderstaande richtlijnen 

vastgesteld om uitbreidingen van terrassen tot uiterlijk 1 maart 2021 mogelijk te maken. 

Met het vaststellen van onderstaande richtlijnen komen de richtlijnen zoals vastgesteld 

door het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020 te vervallen. 

 

1. De regelgeving vanuit de rijksoverheid en Veiligheidsregio overrulen altijd. Dat wil 

ook zeggen dat als daar aanleiding toe is, deze richtlijnen per direct aangepast 

kunnen worden. Uiteraard worden ondernemers daar dan over geïnformeerd.  

 

2. Het gebruik van nieuwe uitbreidingen mag pas plaatsvinden na schriftelijk akkoord 

van de gemeente. 

 

3. In het geval er meerdere eet- en drinkgelegen in de omgeving gevestigd zijn, moet 

er sprake zijn van een gezamenlijk plan. Het omgevingsdialoog is van belang. In 

het plan moet aangegeven zijn wat het resultaat hiervan is. 

 

4. De ondernemer voert de omgevingsdialoog over zijn verzoek met direct 

belanghebbenden en beschrijft, met wie men gesproken heeft, wat de opvattingen 

zijn van de omgeving en hoe hier rekening mee wordt gehouden (zoals eigenaren 

en gebruikers die het extra terras voor hun deur krijgen en omwonenden die 

mogelijk geluidshinder gaan ervaren). 

 

5. Het gebruik van extra ruimte is tijdelijk tot uiterlijk 1 april 2021.  

 

6. De uitbreiding in m²’s terras is niet bedoeld om meer stoelen c.q. om meer 

accommodatie te hebben, maar uitsluitend om met behoud van het huidige aantal 

zitplaatsen ruimte te creëren die nodig is om de ‘1,5 meter regel’ te kunnen 

realiseren en respecteren. De exploitatievergunning blijft leidend op het gebied van 

het aantal bezoeker. 

 

7. Terrassen zijn voorbehouden aan reguliere horeca. We moeten gezamenlijk 

voorkomen dat een terras of een gezamenlijk terras neigt naar een evenement.  

 

8. Naastgelegen panden moeten te allen tijde goed bereikbaar blijven.  

 

9. Bij een aanvraag voor extra ruimtegebruik is geen sprake van een vergunning en 

er worden geen leges in rekening gebracht door de gemeente.  

 

10. De APV, alle vergunningen en alle andere relevante wetgeving is altijd van 

toepassing op de gehele inrichting, dus ook op de tijdelijke uitbreiding. Ook 

sluitingstijden zijn opgenomen in de APV.  

 

11. Iedere horeca inrichting die het hele jaar in bedrijf is, mag tot uiterlijk 1 april 2021 

terras voeren. Ook wanneer in de vergunde exploitatievergunning van dat bedrijf is 

opgenomen dat er in de winter geen terras mag worden opgesteld. Zo’n beperking 

in de geldende exploitatievergunning komt hiermee eenmalig te vervallen. 
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12. De toegang voor veiligheidsdiensten blijft te allen tijde gegarandeerd. Hiervoor 

geldt dat er in voetgangersgebied altijd een obstakelvrije strook van ten minste 3,5 

meter breed en met een doorrijhoogte van 4,5 meter vrij blijft. In het algemeen 

willen wij een loopstrook voor consumenten een vrijhouden van 5.5m, zodat 

voetgangers op veilige afstand van elkaar kunnen lopen. De veiligheidsdiensten 

kunnen hier ook gebruik van maken. 

 

13. De toegankelijkheid van onze centra voor mensen met een beperking vermindert 

niet.  

 

14. Op de uitbreiding van horeca-terras mag geen muziek ten gehore gebracht 

worden. Er mag geen geluidsapparatuur staan en er mag geen levende muziek ten 

gehore gebracht worden.  

 

15. De begrenzing van het terras en de looproutes moeten duidelijk zijn. Tafels en 

stoelen mogen niet buiten deze begrenzing of op looproutes geplaatst worden.  

 

16. Er mogen geen tenten/bouwsels worden geplaatst zonder een 

evenementenvergunning. Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning 

moeten in ieder geval de volgende gegevens worden verstrekt:  

a. Gegevens waaruit blijkt dat de constructie veilig is en 

b. De gegevens zoals gevraagd in het Besluit brandveilig gebruik en 

basishulpverlening overige plaatsen. 

 

17. Parasols en terrasheaters zijn toegestaan, mits zij niet verankerd zijn in de grond.    

 

18. Er mag geen verandering aangebracht worden in de in gebruik gegeven grond en 

er mag geen schade worden aangebracht aan de bestrating.  

 

19. Weekmarkten en evenementen en werkzaamheden in het openbaar gebied hebben 

voorrang. Dat betekent dat terrassen hiervoor uiterlijk op de avond voorafgaand, 

verwijderd moeten worden. Ondernemers worden hiervan op de hoogte gesteld.  

 

20. Er mag geen terras worden geplaatst op fietsenstallingen, op en om 

gehandicaptenparkeerplaatsen. Aanvragen op reguliere parkeerplekken worden 

alleen toegestaan nadat er maatwerkafspraken gemaakt zijn tussen gemeente en 

aanvrager.  

 

21. Bushaltes moeten bereikbaar blijven, fietspaden moeten open blijven en 

voetgangers moeten doorgang kunnen hebben, met inachtneming van 1,5 meter 

afstand van elkaar.  

 

22. Op een uitbreiding van terras mogen enkel etens- en drinkwaren verstrekt worden 

voor gebruik ter plaatse.  

 

23. Terrassen mogen na sluitingstijd blijven staan (behalve als in het ingediende plan 

anders is afgesproken of er ruimte gemaakt moet worden voor andere activiteiten 

zoals de markt). Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om openbare 

orde en veiligheid te waarborgen. De burgemeester kan opleggen dat het terras 

moet worden vastgeketend.  
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24. In het geval van ondersteunende horeca op niet-horecabestemmingen gelden hun 

regels ten aanzien van de maximale afmeting van het terras tijdelijk niet. Uiteraard 

gelden de regels in de APV en in het kader van openbare orde en veiligheid en 

andere relevante wetgeving hier onverminderd.  

 

25. Op eerste aanwijzing van de burgemeester, een toezichthouder van de gemeente, 

politie of brandweer moet de exploitant de in gebruik genomen openbare grond vrij 

maken.  

 

 


